
Destinasjon
GøteborG 
Se & gJøRe | Mat & DRikke | kafeeR | BaReR  
natteliv | Shopping | BoalteRnativeR | gReit å vite

http://www.vg.no
http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


Se & gJøRe
et gastronomisk sentra, en pulserende storby 
med et stadig rikere kulturliv og et motemekka. 
gøteborg er mye mer enn bare liseberg. 

Tlf. +46 (0) 31 400 100
www.liseberg.se

gøteBoRgS  
BotaniSka  
tRäDgåRD
Dette er en av Europas 
største botaniske hager, 
med steinhage, japansk dal 
og skog fra alle verdensde-
ler. Totalt 175 hektar med 
botanikk er å finne i denne 
hagen fra 1910.  
Adresse: Carl Skottsbergs 
Gata 22A
Tlf. +46 (0) 31 741 11 06
w3.goteborg.se/botaniska

Tlf. +46 (0) 31 365 58 58
www.parkochnatur.gote-
borg.se

UniveRSeUM
Sveriges nasjonale viten-
skapssentrum, med akva-
rium, regnskog og ekspe-
rimentdel. Her kan du lære 
om roboter, Sveriges dyr og 
natur. Hva med et lite skil-
paddebesøk, for eksempel? 
Pris: Voksen: 135 SEK, 
barn under fem år: Gratis, 
Barn (5-19): 95 SEK, fami-
liebillett: 420 SEK
Adresse: Södra Vägen 50
Tlf. +46 (0) 31 335 64 50
www.universeum.se

veRDenSkUltUR-
MUSeet
Verdenskulturmuseet er til 
for å levendegjøre verdens 
kulturer. Gå på utstilling 
og kast deg inn i en dialog 
med omverdenen. Gjennom 
følelsesmessige og intellek-
tuelle opplevelser er dette 
museet en møteplass for 
forståelse og kunnskap.  
Pris: Noen av museets 
utstillinger koster 40 SEK 
per person. Under 20 år: 

tRäDgåRDS- 
föReningen
Michelin Guide har kåret 
parken til en severdighet 
som en av de viktigste i 
sitt slag, både i Sverige og 
i Europa. Parken innehol-
der, i tillegg til rosariet med 
4000 roser av 1900 arter, 
et veksthus og kafeer, og 
holder ulike kulturelle arran-
gementer.  
Pris: Voksne: 15 SEK, barn 
opp til 17 år: Gratis
Adresse: Midt i mot ”Stora 
Teatern” i sentrum. (Rett 
ved Avenyn)

GøteborG er fortsatt 
shopping og Gøteborg er 
fortsatt Liseberg. Men Gøte-
borg har også utviklet seg 
til å bli så mye mer. Byen, 
som ligger nydelig til ved 
Gøtaelvens utløp i havet, 
er en pulserende storby, 
og anses som en ledende 
by i Nord-Europa når det 
kommer til samtidskultur 
og arrangementer. Med sin 
vibrerende kosmopolitiske 
scene, pumpende natte-
liv og spennende kulturelle 
opplevelser, er dette stedet 
hvor nytt er blandet med 
gammelt på alle nivå. Nye 
nattklubber dukker stadig 

opp og ny musikk gir Håkan 
Hellström selskap i toppen. 

Designere fra Gøteborg, 
som Nudie Jeans, har dess-
uten også fått motekjennere 
til å kikke mot nord. I denne 
byen kan shoppinginteres-
serte finne sin helt egen stil 
i trendy lokale, designerbu-
tikker eller la kredittkortet gå 
varmt i de store internasjo-
nale butikkjedene.

Men det er maten som 
topper det hele. Når man 
vil hvile dansefoten kledd 
i siste Gøteborgmote, kan 
man spise på noen av Nord-
Europas beste restauranter. 

liSeBeRg
For mange (spesielt barn), 
er Gøteborg synonymt med 
Liseberg. Fornøyelsespar-
ken fra 1923 har noe for 
barn i alle aldre, fra versting-
baner til snillere radiobiler. 
Blir du sulten, kan du velge 
alt fra gourmet til hurtigmat.  
Adresse: Örgrytevägen 5

gratis. Resten av museet  
er gratis for alle. 
Adresse: Södra vägen 54
Tlf. +46 (0) 31 63 27 40
www.varldskulturmuseet.se

gøteBoRgS  
StaDSMUSeUM
Vil du lære mer om Gøte-
borgs historie? Da er Gøte-
borgs bymuseum stedet.
Adresse: Norra Hamn-
gatan 12
Tlf. +46 (0) 31 774 03 58
www.stadsmuseum.gote-
borg.se

paDDanBåtene
Opplev Gøteborg fra 
vannet. Med Paddanbåtene 
kan du reise på en guidet 
tur i kanalene og havnen. 
Pris: Voksen: 120 SEK 
Barn (6-12år): 60 SEK 
Familie (2 voksne, 2 
barn):295 SEK
Adresse: Pusterviksgatan 
13
Tlf. +46 (0) 31 60 96 70 
www.paddan.com
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ReStaURang linnèa
I 1998 åpnet Restaurang 
Linnèa. Med sine 75 plas-
ser, egen champagne-
lounge og med en kjøkken-
sjef som kom til semifina-
len i ”årets kokk 2007”, er 
dette stedet for mat av høy 
klasse. Stedet ble nominert 
til årets spisested i 2006, 
og er av stiftelsen ”Sveri-
ges beste bord”, en av de 
syv utvalge gullspisesteder 
i landet. Fisk, skalldyr og 
kjøttretter står på menyen.  
Adresse: Södra vägen 32
Tlf. +46 (0) 31 16 11 83

ReStaURang fonD
Restaurang Fond er en 
typisk nordisk restaurant 
som bestreber seg på å 
lage mat bygget på svenske 
mattradisjoner, blant annet 
ved å bruke råvarer og 
ingredienser som er å finne 
i umiddelbar nærhet. Siden 
oppstart i 1999, kan de 
skilte med flere utmerkelser, 
blant dem en stjerne i Mic-
helin guiden, og er rangert 

blant Sveriges topp ti beste 
spisesteder.  
Adresse: Götaplatsen
Tlf. +46 (0) 31 81 25 80

BaSeMent ReStaU-
Rant & BaR
Nok en restaurant av topp 
klasse i Gøteborg. Deres 
matlaging har gjort seg for-
tjent til en stjerne i Miche-
lin-guiden, og blant en hel 
rekke småretter, hjelper 
erfarne kelnere til med det 
perfekte vinvalg. Menyen er 
basert på dags- og sesong-
aktuelle ingredienser. 
Adresse: Götebergsgatan 28
Tlf. +46 (0) 31 28 27 37

hoS pelle
En hjemmekoselig og typisk 
svensk restaurant. Hos 
Pelle har gått fra å være en 
liten og sjarmerende restau-
rant, til et sted for virkelig 
gourmetelskere. Stedet ser-
verer både fisk og skalldyr, 
fransk, internasjonalt, mid-
delhavsinspirert og selv-
sagt svensk. Kokken selv 
er Pelle, og er du heldig, 

serverer han deg sine egne 
klassikere selv.  
Adresse: Djupedalsgatan 2
Tlf. +46 (0) 31 775 38 32 

28+
Restauranten for de modne 
og kreative. Også denne er 
rangert blant Sveriges topp 
ti beste spisesteder, i tillegg 
til en stjerne i Guide Miche-
lin. Menyen består av fisk- 
og kjøttretter. Restauranten 
har i tillegg sin egen oste-
butikk.  
Adresse: Götabergsgatan 28
Tlf. +46 (0) 31 20 21 61

SJöMagaSinet
Lyst på et herremåltid med 
førsteklasses sjømat tilbe-
redt på svensk måte? Sjö-
magasinet er en klassisk 
fiskerestaurant med Guide 
Michelin-stjerne og utsikt 
over Göta-elven. Kjøkken-
sjef Leif Mannerström er 
viden kjent.  
Adresse: Klippans Kultur-
reservat, Adolf Edelsvärds-
gata 5
Tlf. +46 (0) 31 775 59 20

BRaSSeRie lipp
”Det var en gang en mann 
som elsket de finere bras-
seriene i Paris. Derfor tok 
han med seg ideen til Gøte-
borg og staret sitt eget”. Slik 
startet det etter hvert klas-
siske stedet Brasseriet Lipp 
i Gøteborg. Her kan du ta 
en drink, spise en treretters 
middag, mens du tegner på 
papirduken med kritt.  
Adresse: Kungsportavenyen 
8
Tlf. +46 (0) 31 10 58 38

Mat & DRikke
ReStaURanteR
en av mange grunner til å besøke gøteborg, 
er definitivt maten. Den blir karakterisert som 
et gastronomisk mirakel. Byen er kjent for sine 
lokalproduserte ingredienser, og er i løpet av 
de siste ti årene blitt kjent som en av nord-eur-
poas mest spennende kulinariske destinasjo-
ner. på grunn av byens beliggenhet på kysten, 
byr menyene ofte på fersk fisk og skalldyr-retter. 
Byen kan skilte med fire restauranter med Mic-
helin-stjerner. i løpet av de siste ti årene har syv 
kokker fra gøteborg blitt kåret til ”årets chef”. 
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BaReR & natteliv

Utelivet i gøteborg er helt spesielt. for mange 
svensker er gøteborg det beste stedet i Sve-
rige å feste, spesielt om sommeren. Utvalget 
av utesteder er stort, du vil finne alt av elegante 
barer, nattklubber og restauranter på populære 
avenyn. en mer avslappet stemning finner du i 
bydelene haga eller linnèstaden. 

house, er du garantert å 
finne din favoritt. Eller hva 
med en tur på takterrassen, 
the red room eller loungen? 
Adresse: Kungsportavenyn 9
www.restaurangniva.com

nivå
Restaurant Nivå er både et 
spisested og en pulserende 
nattklubb. Med sine fire eta-
sjer som spiller ulik musikk, 
alt fra soul, funk, Rn’B fra 
klassikere til nye hits og 

Sticky fingeRS
Er du en rockeelsker, anbefa-
les konsertstedet Sticky Fin-
gers. De åpnet dørene i 1998, 
og siden den gang har mange 
kjente artister stått på scenen, 
som The Hives, Queens of 
the stoneage, Motorhead og 
The sounds for å nevne noen. 
Adresse: Kaserntorget 7
www.stickyfingers.nu

nefeRtiti
Er du jazzelsker, vil den 
legendariske jazzklubben 

være stedet for deg. Tidlig 
på kvelden spilles jazz og 
blues i rolige omgivelser, før 
den forvandles til en natt-
klubb med live musikk, fra 
soul til funk til in-house.
Adresse: Hvitfeldtsplatsen 6
www.nefertiti.se 

Deep
En klassisk, kommersiell 
nattklubb som tiltrekker seg 
et litt eldre klientell. 
Adresse: Avenyn 15

kafeeR

av den Botaniska Träd- 
gården. På uteserveringen 
kan ganen nyte hjemme-
bakte kaker, smørbrød og 
småretter, mens øynene 
nyter synet av botanikken 
rundt.  
Adresse: Carl Skottbergs 
gata 22A
Tlf. +46 (0) 31 41 01 33
www.botaniskapaviljongen.
com

BRogyllen
Dette er en klassisk kafe 
i nærheten av Antikhal-
larna og Domkirken. Inn-
redningen er en blanding 
av moderne interiør, og 
sentraleuropeisk kafèstil. 
Vakker utstikt over Stora 
Kanalen og Ostindiska 
huset.
Adresse: Västra Hamn-
gatan 2
Tlf. +46 (0) 31 13 87 13

i gøteborg ligger kafèene tett-i-tett i bykjernen, 
og det finnes noe for alle smaker. 

ahlStRöMS  
konDitoRi
En klassisk kafè som har 
vært i Gøteborg siden 1901. 
Serverer ekte, hjemmelaget 
bakverk; kaker, boller, wiener- 
brød, muffins, terter og 
nybakt brød - for å nevne 
noe. I salongen har man tatt 
vare på deler av det origi-
nale interiøret fra hundre år 
tilbake i tid. De har også en 
hyggelig terrasse på bak-
siden. 
Adresse: Korsgatan 2
Tlf. +46 (0) 31 134893

BotaniSka  
pavilJongen
Botaniska Paviljongen er en 
kafé som ligger midt i hjertet 

 MeD Sine fiRe 
etaSJeR SoM Spil-
leR Ulik MUSikk, 
alt fRa SoUl, 
fUnk, Rn’B fRa 
klaSSikeRe til  
nye hitS og 
hoUSe, eR DU 
gaRanteRt å finne 
Din favoRitt. 
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Shopping
gøteborg er et mekka for shoppinginteresserte. 
eksklusive butikker, billige butikker, sære butik-
ker og trendy butikker, alt man kan ønske seg av 
store internasjonale butikkjeder og individuelle, 
lokale spesialbutikker. 

UtsalGet for de største 
svenske motekjedene og de 
mer fasjonable butikkene, 
arkader og kjøpesenter, er å 
finne i handlegatene Kungs-
gatan og Vallgatan. For 
de mer trendbevisste har 
Magasingatan, som i tillegg 
til mote har et rikt utvalg av 
design, interiør og gavebu-
tikker, blitt det nye trend-
stedet. Avenyen er heller 
ikke til å unngå å besøke 
når man er i Gøteborg. Den 
kjente paradegaten er blitt 
sammenlignet med Las 
Ramblas i Barcelona, og er 
stedet for high-end butikker 
og varemagasin. Her ligger 
blant annet NK, som tilbyr 
et stort utvalg av verdens 
mest kjente varemerker. 
Like ovenfor togstasjonen 
ligger Nordstan, et annet 

kjøpesenter hvor alle de 
svenske kjedebutikkene er 
samlet under ett tak. En  
kort spasertur fra Avenyn 
gjennom Vasastan til Haga, 
hvor et mer trendy og 
bohemaktig utvalg preger 
shoppingen. Det gamle 
arbeiderstrøket har flere 
spennende butikker for 
design, antikivteter, design, 
mote, håndverk og plate-
butikker. Området rundt 
Linnègaten er også verdt 
å sjekke ut. Utvalget ligner 
noe på det du finner i Haga, 
med gallerier, retro-butik-
ker, bokhandler og selv-
sagt motebutikkene. Og vil 
du shoppe gode matvarer? 
Prøv Saluhallen på Kungs-
torget som er fylt opp med 
ost, kjøtt, fisk, skalldyr og 
regionale spesialiteter. 

BoalteRnativeR

Adresse: Baldersgatan 4
Tlf. +46 (0) 31 15 83 80 
www.albelle.com

hotel allèn
Et enkelt hotell med grei 
standard er det tostjernes 
familieeide Hotel Allèn. Med 
muligheter for frokost i en 
liten frokostsal, og flere av 
Göteborgs attraksjoner, 
som Liseberg og Avenyn 
bare noen hundre meter 
unna, er dette et rimelig, 
enkelt og sentralt alternativ. 
Pris: Dobbeltrom fra 
895SEK
Adresse: Parkgatan 10
Tlf. +46 (0) 31 10 14 50
www.hotelallen.com/

elite plaza hotel 
Et lukushotell midt i Gøte-
borg sentrum, med umid-
delbar nærhet til, ja - alt, 
er Elite Plaza Hotel. Med 
gamle stukkaturtak og 
mosaikkgulv kombinert med 
moderne kunst og design, 
er hotellet nærmere et 
palass, som kan skilte med 
fem stjerner. 
Pris: Dobbeltrom fra 1500 
SEK
Adresse: Västra Hamnga-
tan 3
Tlf. +46 (0) 31-720 40 00
www.elite.se/sv/start

hotel alBelle
Romantisk eller moderne? 
Hotel Albelle er et trestjer-
ners hotell som ligger like 
ved sentralstationen. Med 
23 nye rom, hvor åtte av 
dem er bygget i moderne 
stil, og 15 av dem i roman-
tisk stil, tilbyr hotellet sentral 
overnatting i rolige omgivel-
ser. 
Pris: Dobbeltrom fra 995 
SEK

 et lUkUS-
hotell MiDt  
i gøteBoRg  
SentRUM, MeD 
UMiDDelBaR 
næRhet til,  
Ja - alt, eR elite 
plaza hotel. 
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flyplaSS 
I Göteborgområdet finnes 
det to store flyplasser; 
Gøteborg-landvetter flyg-
plats, som ligger noen mil 
øst for byen, på riksvei 40 
mot Borås, og Gøteborg 
City Airport som ligger 15 
kilometer fra sentrum. For å 
komme til og fra Gøteborg 
City Airport, kan du benytte 
deg av både buss og taxi. 
Fra flyplassen og inn til 
sentralstasjonen i Gøte-
borg sentrum, koster det 
320 SEK med taxi. Flybus-
sen bruker cirka 25 minutter 
inn til byen, og avgangene 
er tilpasset flyenes avgang 
og ankomst. Tur-retur for 
voksen: 110 SEK, enkeltbil-
let 60 SEK. Ungdom betaler 
50 SEK en vei, og barn opp 
til syv år kjører gratis med 
foreldre. Fra Landvetter fly-
plass går det flybuss inn til 
Gøteborg sentrum hvert 20. 
minutt, fra fem om morge-
nen til halv ett på kvelden. 
Tur-retur koster 140 SEK. 
Enkelbillett er 75 SEK og 
ungdom betaler 50 SEK. 

også legger turen forbi de 
største gatene i sentrum. All 
lokaltrafikk dekkes av én og 
samme billett. Med Göte-
borgsPasset er alle reiser 
med kollektivtrafikken gratis 
i hoveddelen av Gøteborg 
og i de nærliggende områ-
dene. For voksne koster 
passet 225 kroner for ett 
døgn, og 310 for to døgn. 
For barn i alderen 5-16 år er 
prisene henholdsvis 160 og 
225 kroner. Det er også fint 
å sykle i Gøteborg. Slotts-
skogens Vandrarhem har 
sykler til låns. Adressen er 
Vegagatan 21, Tlf: +46 (0) 
31 42 65 20 

taxi
GøTEBORG TAxI
Tlf: +46 (0) 31 650 000

poSt
Postkontor
Adresse: Drottningtorget
Tlf: +46 031 62 33 36

apotek 
APOTEKET VASEN
Åpningstider, mandag til 
søndag 0800-2200
Adresse: Götgatan 12

fakta

innByggeRtall 
481 000

valUta 
1 Svensk krone(SEK)= 
100 øre

åpningStiDeR 
Banker 10.00-15.00
Offentlige kontorer 
08.00-17.00
Butikker 09.00-20.00

inteRnett
www.goteborg.com
www.goteborg.se
www.visitsweden.com
www.cityguide.se/gote-
borg

aviSeR
Aftonbladet
Göteborgs-Tidningen
Dagens Nyheter
Expressen

nøDnUMMeR 
112

gReit å vite

kaRt

Tlf. +46 (0) 771 450450

tannhelSe 
CITyTANDLäKARNA
Adresse: Kyrkogatan 24
Tlf. +45 (0) 31 71 11299

telefon
Landskoden er +46

elektRiSitet 
220 Volt/50 Hz. 

tURiStByRå 
GÖTEBORGS TURIST-
ByRÅ
Adresse: Kungsportsplat-
sen 2
Tlf. + 46 (0) 31 61 25 00

Det tar cirka en halv time å 
kjøre inn til byen. Taxien tar 
mellom 146-190 SEK inn til 
byen. 
www.goteborgcityairport.se
www.lfv.se

lokaltRafikk
Ta trikken når du skal rundt 
i Gøteborg. Gøteborg har 
Nordens største trikke-
nettverk, og det er enkelt 
å reise til alle avkroker av 
byen med trikken, som 
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